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Trả Học Sinh Mẫu Giáo Tại Trạm Dừng Xe Buýt 

Bộ Phận Chuyên Chở Hệ Thống Trường Công North Thurston tuân theo một quy trình được gọi là 
“Must Be Met” (Phải Có Người Lớn Đón) đối với tất cả học sinh mẫu giáo. Quy trình này yêu cầu 
mỗi tài xế xe buýt CHỈ trả học sinh mẫu giáo cho một người lớn được định danh tại trạm dừng xe 
buýt. Nếu không có người lớn nào có mặt tại trạm dừng xe buýt, học sinh sẽ được đưa trở lại Bộ Phận 
Chuyên Chở NTPS, hoặc đến trường để chờ phụ huynh đến đón. Tất cả các học sinh mẫu giáo pháo 
giữ gìn ID thẻ Xe Buýt của mình để quy trình này được áp dụng cho con em học sinh của quý vị. 

Nếu quý vị quyết định không tham gia vào chính sách NTPS này, vui lòng chọn các tùy chọn bên dưới, 
ký tên và gửi lại mẫu đơn cho Văn Phòng Chuyên Môn của nhà trường hoặc quét và gửi e-mail đến địa 
chỉ dispatch@nthurston.k12.wa.us. 

Tên Học Sinh: 

Trường: 

 Tùy Chọn Anh Chị Ruột: Con em học sinh mẫu giáo của tôi có một anh/chị ruột cùng đi xe 
buýt. Con tôi được phép xuống xe buýt cùng anh/chị mình. Nếu anh/chị vắng mặt, phụ huynh, người 
giám hộ hoặc người lớn được chỉ định sẽ đón học sinh. Nếu không có ai có mặt tại trạm dừng xe buýt và 
anh/chị vắng mặt, con tôi sẽ được đưa trở lại trường hoặc đến Bộ Phận Chuyên Chở NTPS. 

Tên anh/chị ruột là 

Tùy Chọn Không Đón: (NTPS không khuyến nghị) Con em học sinh mẫu giáo của tôi sẽ 
không được ai đón tại trạm dừng xe buýt. Tôi theo đây khước từ quy trình hoạt động tiêu chuẩn và cho 
phép NTPS cho con tôi xuống xe buýt dù không có sự có mặt của anh/chị ruột, phụ huynh, người giám 
hộ hoặc người lớn được chỉ định. 

Chữ Ký Phụ Huynh: Ngày: Số Điện Thoại: 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về mẫu đơn này, vui lòng gọi cho Văn Phòng Chuyên Chở theo số 
(360) 412-4545. Xin cảm ơn.

Cập Nhật: Ngày 24 tháng 5 năm 2016 
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